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Smarte byer og EUs digitale indre marked

• Digital Single Market
• Regelverksutvikling (f. eks. forbrukerrettigheter, personvern)

• Den femte frihet/fri flyt av data

• EUs samarbeidsprogrammer

• Europeiske                                                        
paraplyorganisasjoner
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President Juncker's Political Guidelines

1st priority: A connected Digital Single 
Market

"…break down national silos in telecoms regulation,
in copyright and data protection legislation, in the
management of radio waves and in the application
of competition law."
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Better access 

for consumers 

and businesses

An environment 

where digital 

networks and 

services can prosper

Maximise the 

growth potential of 

the digital economy
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Brexit

Great Firewall

Cyberangrep

China Manufacturing 2025

Fake news

Data protection

Cambridge Analytica

Winner-takes-all

Tax

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmoaXRhujVAhWmF5oKHZYLCdEQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/346917977530889392/&psig=AFQjCNFyjYNT9nEEvSQxJDsWIbllBHeDew&ust=1503395403326415
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Personvernforordningen 25. mai 2018

• Harmonisering av personvernreglene i EU/EØS

• Rett til dataportabilitet

• Utvidede plikter for virksomheter (informere, utrede og varsle)
• Personvernombud

• Besvaring av henvendelser

• Sanksjonsmuligheter

• «One-stop-shop»-ordning

• European Data Protection Board (EDPB)
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Data Plattformer

Cybersikkerhet
Digital 

kompetanse

Digitalt indre marked
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DSM-strategien

• Mai 2018: A Digital Single Market Strategy for Europe
o 52 initiativer 

o 29 lovforslag 

o 14 forslag ferdigbehandlet av Rådet og Europaparlamentet

o 14 sentrale forslag fortsatt til behandling 

o 1 forslag vedtatt av Rådet 

✓ Avskaffing av roamingavgifter fra 15. juni 2017

✓ Portabilitet av innholdstjenester fra tidlig 2018

✓ Gratis WiFi4EU fra tidlig 2018 

✓ Forbud mot geo-blokkering fra sent 2018
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• Infrastruktur, offentlige digitale tjenester og 
internettbruk

• Digital kompetanse og bruk av digital 
teknologi i næringslivet

“The top 5 overall 
performers are Malta, 
Denmark, Sweden, 
Estonia and Norway. 
These countries lead the 
way forward to fulfil 
Europe’s ambition of 
creating a Digital Single 
Market.”
eGovernment benchmark 

2017  
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EU og resten av verden
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Tiltak for å utvikle dataøkonomien

•Building the European data economy

•Høring om spørsmål knyttet til eierskap, tilgang, portabilitet og lokaliseringskrav

Første datapakke januar
2017: COM (2017) 9 

•Forordning om et rammeverk for fri flyt av ikke-persondata

•Komplementerer personvernforordningen (GDPR) COM (2012) 11

Andre datapakke 13. 
september 2017: COM 

(2017) 495

•Nye tiltak for å bedre tilgangen til og viderebruk av data, herunder offentlig 
finansierte data (PSI) og privateide data som kan ha stor samfunnsnyttig verdi

•Retningslinjer for deling av data mellom private aktører (B2B) og mellom private 
bedrifter og offentlig forvaltning (B2G)

Tredje datapakke 25. april 
2018:
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Tiltak for å utvikle dataøkonomien 

• Stordata og kunstig intelligensH2020 

•Deling av stordata i forskningssammenhengEuropean Open Science Cloud

• Felles infrastruktur for stordatamaskinerEuroHPC

• Regelverk tilpasset teknologisk utviklingProduktansvarsdirektivet 
85/374/EØF

• 5G, dataoverføring og interoperabilitetGrensekryssende testkorridorer 
for autonome kjøretøy (CCAM)



EUs strategi for kunstig intelligens

1. Øke EUs industrielle kapasitet og tilgangen til løsninger basert på AI 
i alle sektorer

2. Håndtere de sosioøkonomiske konsekvensene av 
teknologiutviklingen 

3. Sikre et hensiktsmessig etisk og juridisk rammeverk
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Too big to fail? Too good to go!

https://t.co/LBS2svz3ln
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Hva ønsker EU å oppnå?

• P2B forretningspraksis
• Transparens

• Tvisteløsningsmekanisme

• Forslag om styrket forbrukervern
• Tydeligere informasjon om hvem som er «selger»

• Rettigheter ved bruk av «gratis» tjenester

• Ansvar for innhold 
• Oppfordring til terror og hatytringer

• Ansvarsfrihetsregime

• Falske nyheter
• Ekspertgruppe

• Strategi for håndtering av falske nyheter

• Beskatning av digital økonomi
• Omsetningsavgift

• OECD sporet

• Konkurransesaker og EU-domstolen
• Google

• Uber
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Sikkerhet og sårbarhet

• Cybersikkerhetspakke 13. 
september 2017

• Revidert Cybersikkerhetsstrategi

• Nytt permanent mandat for ENISA

• Rammeverk for sertifisering av 
sikkerhetsstandarder i IKT-
produkter og tjenester (IoT)
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Fremtidens arbeidsplasser

• Digital Skills and Jobs Coalition

• Digital Opportunities Scheme

• «Digital Education Action Plan»
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Takk!

Trond.Helge.Bardsen@mfa.no

IKT- og forvaltningsråd
Tel.: +32 (0)2 238 74 84 | +32 (02)499 05 79 82


